
לפרס קצוב זמן
 שבועיים פרס לשימעון הקציבו בתק״ם בכירים עסקנים

 החקלאים. חובות של הפריסה בעיית לפיתתן ימים
 לסרס, נרמז הבעיה, תיסתר לא אז עד אם

 מיפלגתו, בתוך סומבית מערכה נגרו תיסתח
 כמערכת יגרום שהדבר כנזקים להתחשב בלא

הבאה. הבחירות

לנשיא הצטרך מרידוד
 ח״כ את הזמין המדינה, נשיא הריצוי חיים

 לארצות- לנסיעתו להצטרף מדידור ח (ליכוד)
הברית.

 באוקייניה למסעו להצטרף בעבר מרידוד את הזמין הנשיא
 פנה הנשיא אז. התאפשר לא הדבר אך ודרום־מיזרח״אסיה,

 מרידוד. של לנסיעתו אישורו את וביקש לשמיר בתחילה
 שם בארצות־הברית, א דפתין הנשיא עם נסע מריתד
 לניקור ראש־הממשלה של לבואו עד וילדיו, אשתו שוהים

זו. במדינה

ארז מינוי אס מטרסדיס
 משה על לחצים מפעילים הליברלית במיפלגה

 מנס׳ל לתסקיר פוליטית אישיות למנות נימים
 זיו, יורם במקום ״בימיקלים־לישדאל״,

שהתפטר.
 אך מיסלגתו, לאנשי תשובה נתן טרם ניסים

 את למנות הכוונה אז מטרסד הוא בינתיים
 שאין למרות לתפקיד, ארז חיים האלוף(מיל׳)

פוליטי. מינוי הוא
 לישראל. כיסיקרס ירד איתן, רפי של מועמדו הוא ארז
 הצטיידות של בתחום וכישורים נסיח לבעל נחשב הוא

 שבתפקידו מכיוון גדולות, כלכליות מערכות ובאירגח
אג׳א. כראש שימש בצה׳׳ל האחלח

נקאב אושרי של עונשו
 להעניק סמכותו בתוקף המדינה, נשיא
 אושרי טוביה של עונשו את קצב חנינות,

שנה. 30ל־
פע ונדון הכפול ברצח הורשע אושרי

למאסר־עולס. מיים
 ראשה עונש הנשיא קוצב בדרך־כלל

 עם נהג כך שנים. 24ל־ מאסר־עולם של
 למשל, היהודית, מחתרת־הטרור אנשי

אחרים. רוצחים ועם

 סוד* הסכם
לליכוד כ״ך בין

 נציגי בין סודי הסכם נחתם בקריית-ארבע
 הליכוד נציגי לבין בהנא הרב של כ״ד תנועת

 אנשי התחייבו בהסכם במועצה. היושבים
 ממקומות הערבים לפיטורי לפעול הליכוד

 לאומי׳׳, ב״בנק השאר בץ בקדיידע עבודתם
 ובמחלקת-הגינון. ב״אגד״

ך מוותרת זאת תמורת  בין במועצה, התפקידים כל על ר
 קצובר לצבי שינתן ראש־המועצה, סגן תפקיר על גם השאר

 מהבולטים כסה של אישי חבר קצובר, הליכוד. מסיעת
 במחנה־ בהתפרעויות הנאשמים אחר הוא כ׳ך, בתנועת

דהיישה. הפליטים
 של ׳ד־לאוויות לאירגח עזרה לתת התחייב גם הליכוד
כ״ך. תנועת

ברח כהנא
 מנסים באמריקה ״הליגדדלהגנדדיהודית״ אנשי

 התרומות וגיוס למסע־ההרצאות להפריע
 באחת בארצות-הברית. כהנא מאיר שעורך

 וכהנא תיגרת־ידיים, התפתחה ההרצאות
ומפוחד. חיוור כשהוא מהמקום הסתלק

 את משורותיהם זרקו שנים כמה לפני אשד אנשי.הליגה׳׳,
 מאותם כספים גיוס על איתו מתחרים מייסדם, כהנא,

התורמים.

 החיילות הורי
לביח־המישפט

 פנו 12 בבה׳׳ד המשרתות חיילות של ודרים
 מכוניות כניסת על האיסור בעיקבות לרמטכ״ל,

בשבתות. לבסיס
 כדי בשבת, בריכבס להיכנס להם להתיר ביקשו ההורים

 יפנו ההיתר ינתן לא שאם והודיעו בנותיהם, את לבקר
לבית־המישפט.

 שמטרתה בצה׳ל, ממגמה חלק הוא רכב כניסת על האיסור
החרדים. עם טובים יחסים על לשמור

 של הטלפון
נותק שפטל

 ההגנה של לרשותה שעמד קרהטלפון
אי־תשלום. עקב נותק דמיאניוק במישפט

 המיועד בחדר נמצא הטלפון מכשיר
 שם בירושלים, ב״בנייני־האומה״ להגנה

המיוחד. המישפט מתנהל
לס הגיע ״בזק״ לחברת הטלפון חשבון

 היה זה חשבון שקלים. אלף 15 של כום
 התש־ עדיפויות בסדר אחרונה בעדיפות

 שהפרקליטים מכיוון ההגנה, של לומים
 העד בטלפונים בדרך־כלל משתמשים

 ״אמריקן־קולוני״, במלח לרשותם מדים
בירושלים. מתאכסנים הם שבו

לשר־החקלאות ״וולור
 לשריה, רוכשת שהממשלה החדישות הפאר ממכוניות אחז

 לשר־החקלאות, ניתנה ,1988 יצור משנת 740 מדגם!ולוו
 נוסע ששר־החקלאות הסבירו, הרכב במעהל נחמקין. אריק
מדוחת. למכונית זקוק הוא ולכן תפקידו, 1בתו?! הרבה

הוגדל התביעה סכום
 בבתי- ולדיח להגשה המותרות התביעות סכום

 40נד 1988 בינואר 1ב* יועלה השלום מישסט
אלף. 150ל־ שקלים אלף

 נאלצו כה שעד רבים, תובעים על תקל הסכום הגדלת
 נאלצו שם המחוזי, בבית־המישפט תביעותיהם את להגיש

 בבית־מישפס לבירורן. שנים חמש ער ארבע להמתין
בממוצע. וחצי שנה בתוך ההליכים מסתיימים השלום

1111111 פעד הירוקים
 הפגינו במערב־גרמניה מיפלגת־הירוקים של נציגים

 המפגינים נציגי בבון. שגרירות־ישראל בניין מול לאחרונה
 פרס לשימעון השגרירות, באמצעות עצומה, הגישו גם

 של גרעיני לפירוז הירוקים קראו בעצומה רבין. וליצחק
וענונו. מרדכי של המיידי ולשיחרורו המרחב

כירעם וכנסיית המר
 של אירגונם ״אל־עודה״(״השבות״), אנשי
 בדרישה המר לזבולץ פנו בירעם, הכפר פליטי

 את ויפעיל כשר-הדתות חובתו את שימלא
 המישטרה, בכללם האחרים, הממשלה מישרדי
 הכפר. ושרידי הכנסייה אתר על לשמירה

 ליד, הבא מכל שהרסו ונראלים, לאחרונה השתוללו במקום
 מתכנן האירגון כהניסטיות. בסיסמות המקום את וזיהמו
הנזקים. לשיקום התנדבותי, מחנודעבודה בקרוב לקיים

האפרטהייד תיאטרון
 את לצמצם הממשלה החלטת למתת

הא ומישטר ישראל בין קישרי-התרבות
 תל- אוניברסיטת ממשיכה פרטהייד,

 עם כבעבר, סדירים, יחסים לקיים אביב
מג כך — בדרוס-אפריקה אוניברסיטות

הח אגודת-הסטודנטים ביטאון ״תח״, לה
דשה.

חו האוניברסיטה ששילטונות נראה
 מפני החמים, הקשרים את לקטוע ששים

 המאפשרות הן מדרופ-אפריקה שתרומות
 לתיאטרון המחלקה את ולהפעיל לתקצב

לאמנויות. בפקולטה

המוגזת חברון
 , השתמשו שבהם המיקרים 25 מתוך 12

 במהלך האסירים, נגד מדמיע בגאז הסוהרים
חברון. בכלא אירעו ,1986

 התיכנון מחלקת שערכה הסטטיסטיים מהסיכומים עולה כך
בשב׳׳ס.

בורחות
ווה־ת*ראה1מ

 פופולרי הפחות העבודה מקום הוא נווה־תירצה הנשים כלא
 31 מהשרות התפטרו האחרונה נשנה בשרות־בתי־הסוהר:

בכלא. נשוו־דהסגל 70 מתוך■ )44(<*>

חובות יגדיל פיתוח
 של אפשתת מפני חוששים ב״חברת-העובדים״

 .1987 שנת של האחתנים בימים פיחות ביצוע
 שציפו כפי אחוזים, של־סג בסדר־גודל פיחות יתבצע אכן אם

 ההסתדרותיות החברות של החונות מצבת תגדל מומחים,
 הכספיים הדוחות על השפעה לכך ותהיה גדול, בהיקף

הבאת השנה בתחילת שיופיעו זו, שנה של הסופיים

תפתיע גלזר
הכנ של ועדת-העליידדוהקליטה חברי

 ייצאו תעסה־גלזר, מרים בראשות סת,
 במרכזי- פתע לביקורי הקרובים בימים
 מאתיד העולים משוכנים שבהם קליטה

פיה.
עדו אמיתות לבדוק נועדו הביקורים

הזנ על הוועדה חברי לאוזני שהגיעו יות
 במרכזי־העלידדודד קשים ותנאי־חיים חה

קליטה.

בית לכל מפה
 מפה בישראל בית כל יקבל אחדים חודשים בעוד

 תלת-מימדי באופן המצויירת מגוריו, אזור של
 ורשימות* חד-סיטריים כבישים גם תציץ המפה
התושבים. של לשימושם שונות, חיתם

 את המים. או הארנונה מחשבונות לאחד מצורפת תהיה המפה
 הפקת אחי־ש.וו.פ. אריםור בשם פרטית חברה מוציאה המפה
 על״ידי ממומנת והיא דולר מיליון שלושה תעלה המפה

 עצמה. המפה גבי על שיופיעו מיסחריים, גופים של מודעות
 שונות. מפות תשע והופקו איזורים, לתישעה חולקה המדינה

 ביונדהעצמאות ירושלים תושבי יקבלו הראשונות המפות את
הקרוב.

 —.,כסית״
ים1ל*מזג3עםאו

 של תביעה בבית-המישפט מתבררת אלה בימים
 בעל נגד בתל־אביב ״כסית״ בית־הקסה בעלי
הקפה. שרכן שבו הבית

 בעל־הכית מזגנים. במקום להתקין מבקשים בית־הקפה בעלי
המיבנה. מן בית־הקפה את לפנות רצונו בגלל מתנגד,

 בית־הקפה בעלי נגד בעל־הבית של הנגדית תביעתו גם
 תנאי את הפרו הם כי טוען הוא בנית־המישפט. מתבררת

החוזה.

כלכלית טילחמה
הכלכליים. היומונים בץ מילחמה צפויה בקרוב
 בסודי־סודות נערכת בבוקר, היוצא שער, היומון מערכת
 העיתון. של מהדורת־ערב הוצאת לקראת
 בשעות למנויים המחולק בס,1נל ביומון תתחרה זו מהדורה

הערב.
לכלכלה. מבט ביומון לפגוע עלולה זו תחרות

״ץ1מו נגד תמר
 לצאת עומדת ים־המלח, שבאיזור תמר, האזורית המועצה

 תובע ראש־המועצה, שמיר, משה מע׳ץ. נגד ציבורי במסע
 מפני ומצדה, צין לנחלים מעל גשרים שני מייד שייבנו

 שבירושלים פעם בכל האיזור, את הפוקדים שהשיטפונות
בתיירות. בלתי־נסבלת פגיעה גורמים גשם, יורד

ת□ סו־גנסטי ענ


